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ประกาศจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
  ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ ก ำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น  

 จังหวัดอ่ำงทอง จึงออกมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ในจังหวัดอ่ำงทอง รำยละเอียด ดังนี้ 

  ๑. ให้หน่วยงำนในจังหวัดอ่ำงทองเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ดังนี้ 
      ๑ .๑ ข้อมูลหน่วยงำน (General Information) ประกอบด้วย ข้อมูลควำมเป็นมำ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำงหน่วยงำน ท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร 
แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ค ำรับรอง รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร รำยละเอียด
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร แผนที่ตั้งหน่วยงำน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email address) 
      ๑ .๒ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบั งคับ  ที่ เกี่ ยวข้องกับหน่วยงำน (Law, Regulatory, 
Compliance)  โดยแสดงที่มำของข้อมูลอย่ำงชัดเจน 
      ๑.๓ คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพในรูปแบบ Info Graphic   
สื่อมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำงๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำและวัน เวลำ ก ำกับ เพื่อประโยชน์
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ 
      ๑.๔ รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 
      ๑.๕ ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมู ลข่ำวสำร           
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ตำมมำตรำ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนที่
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๙ (๘) และมำตรฐำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Government Website Standard Version ๒.๐) ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
      ๑.๖ คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยแสดง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพร้อมอธิบำยขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ 
โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
      ๑.๗ คู่มือส ำหรับประชำชน (Service Information) ข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน โดยแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชน พร้อมอธิบำยขั้นตอนกำรบริกำรอย่ำงชัดเจน 
ทั้งนี้ ควรระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้นๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือส ำหรับประชำชน” 
และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออ ำนวย ควำมสะดวก        
แก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร (ถ้ำมี) 
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      ๑.๘ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations) ข่ำวสำรทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่ำว ประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
      ๑.๙ ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เป็นระบบงำนตำมภำรกิจ
หน่วยงำนที่จัดท ำเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ หรือ Mobile Application                 
ในลักษณะสื่อสำรสองทำง (Interactive) (ถ้ำมี) 
      ๑.๑๐ แสดงสถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ แสดงระดับควำมพึงพอใจ และมีระบบประเมิน              
ควำมพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 ๒. ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์จังหวัดอ่ำงทอง ดังนี้ 
 ๒.๑ หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล น ำส่งข้อมูลข่ำวสำร พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่           
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์จังหวัดอ่ำงทอง โดยระบุชื่อ ต ำแหน่ง หน่วยงำน และข้อมูลกำรติดต่อกลับอย่ำงชัดเจน 
 ๒.๒ จังหวัดอ่ำงทอง ด ำเนินกำรอนุมัติ/อนุญำตให้น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดอ่ำงทอง 
โดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร            
น ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่ำวสำร 
วันที่เผยแพร่ ประเภทไฟล์ ขนำดไฟล์ และประสำนแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น 

๒.๓ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
(น ำออกเมื่อครบเวลำ) และควำมครบถ้วนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ  (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูล
ของรำชกำรก ำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
 ๒.๔  จัด เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์  (Log File) ตำมข้อก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร                
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒.๕ กำรรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศบนเว็บไซต์ ลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกโจมตี           
ทำงอินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์                    
พ.ศ. ๒๕๔๔ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรกำรรักษำ
ควำมมั่นคงและปลอดภัยส ำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ประกำศโดยส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) อำทิ กำรติดตั้งใบรับรองควำมปลอดภัย  (CA) และใช้ HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษำควำมสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็น
ควำมลับระหว่ำงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริกำรรับข้อมูล กำรใช้ Software หรือ Hardware 
ป้องกันกำรบุกรุกโจมตี (Firewall)  
      ๒.๖ ข้อมูลข่ำวสำรต้องใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยเนื้อหำที่มีควำมถูกต้องและมีควำม
เหมำะสม ไม่ขัดต่อกฎหมำย 
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  ๓. ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในจังหวัดอ่ำงทอง ดังนี้ 
      ๓.๑ หัวหน้ำหน่วยงำนแตง่ตั้งหรือมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
      ๓.๒ กำรน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มำ
หรือเจ้ำของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่ำวสำร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นำมสกุล) ไฟล์ ขนำดไฟล์ โดยมีล ำดับ
กำรปฏิบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เจ้ำหน้ำที่ เสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จะน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์                   
ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจำรณำอนุญำต  
   ๓.๒.๒ แจ้งผลกำรน ำขึ้นเผยแพร่ให้เจ้ำของข้อมูลทรำบ 

  ๔. กำรตรวจสอบและติดตำม 
      ๔.๑ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
      ๔.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อยู่เสมอ 
      ๔.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด  

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติ 

    ประกำศ  ณ  วันที่      มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


